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At eleverne bliver bevidste om deres eget (med)ansvar for at skabe god trivsel og et stærkt fællesskab på 

holdet, samt at der laves aktiviteter, der kan øge elevernes kendskab til hinanden. 

 

45-55 min. (afhænger af antal øvelser, du vælger at lave). 

 Kort præsentation af lektionens tema (Fællesskaber) 

o 5 min. Hvorfor der sættes fokus på fællesskab? (Læs om det på hjemmesiden og under 

overskriften ’Baggrund’ her i dokumentet.) 

 Øvelsen ’Beslutningslinjen’  

o 20 min. Holdet diskuterer i større og større grupper, hvad en god kollega er for dem. Kig i 

dokumentet ’Beslutningslinjen’. 

 Fællesskabende aktiviteter 

o 20 min. Sæt eleverne i gang med selv at planlægge fællesskabende aktiviteter for holdet. 

Kig i dokumentet ’De elevstyrede fællesskabende aktiviteter’.  

 Valgfri øvelse 

o 10 min. Du kan lave ’Enten/eller-øvelsen’ med eleverne for at vise dem et bud på en kort 

og sjov aktivitet, hvor de meget hurtigt lærer hinanden en smule bedre at kende – og får 

rørt sig lidt. 

 

Trivsel og fællesskab, det sociale miljø, er forudsætningen for, at man præsterer optimalt – på sin skole, i 

praktikken og på en arbejdsplads. Men fællesskabet opstår sjældent af sig selv. En forudsætning for et 

godt fællesskab er, at man som holdkammerater rent faktisk kender hinanden. 

Fællesskab opstår bl.a. ved, at holdet laver nogle fælles aktiviteter sammen. Aktiviteter, der ryster 

eleverne sammen og gør dem trygge ved at arbejde sammen på tværs, og som skaber fællesskab blandt 

eleverne – I Netwerk kaldes de fællesskabende aktiviteter. Der er aktiviteter, man kan bruge i selve 

undervisningen, og der er aktiviteter, man kan bruge i pauserne. Læs inde på hjemmesiden om alle 

aktiviteter under fanen ’Fællesskabelse’. 

 

 Forbered øvelsen ’Beslutningslinjen’ – find et sted med god gulvplads, hvor du kan lave en ’linje’. 

 Forbered evt. ’Enten/eller-øvelsen’ – tag de spørgsmål, der er, eller tilføj egne spørgsmål. 

 Inddel eleverne i planlægningsgrupper, som skal bruges til de elevstyrede fællesskabende 

aktiviteter. Du kan evt. bruge de seneste makkerskabsgrupper som udgangspunkt for 

planlægningsgrupperne. 

 Print arket ’Inspiration til fællesskabende aktiviteter’, som hver planlægningsgruppe skal have 

udleveret (findes på hjemmesiden under lektion 4).  

 Print kalenderen til de elevstyrede fællesskabende aktiviteter (findes på hjemmesiden under 

lektion 4). 


